"ىم منهزمون ونحن منتصرون
بﺈذن اهلل
وﺈن كنا في السجن "
أما بعد:
يا ابني فاتح!
يل رسللتك ا ؤرخر ل  1101.01111ي ل م  11رج ل  124.ؤرقتب ل 4.01.01111
وص ل ﺈ َّ
ؤريالدي ي م ؤألربعتء يف وجب ؤكظهر .وأشكر كا وأُقبِّ من عينيا!
وأنل تف رفللر يف رسللتك ا عللن  42أسللة  .وأنللت سعسللعإ يف إجتب هللت بعنتيل رو ؤكللاي ل ؤكريللت
ؤرط ق.
أوالً :أمحد ؤهلل ؤكاي أوجدنت من ؤكعدم وأنعم ع ينت بعنعم عديدة.
ثتني لتً :وأص ل س وأس ل م ع للإ عبللدق ورس ل كم وقللدوتنت وإمتمنللت ودبيبنللت ونبينللت للد ص ل إ ؤهلل ع يللم وس ل م
وع إ آكم وأصحتبم أمجعني.
ثتكثتً :وؤس م ع إ من تبعهم وع إ من مح ؤ ؤك ظير ؤكعظ إ ؤككرمي حت ؤكصع بتت ؤكعظي وع لإ
ؤكلاين ي نللتزك ؤ قللى وع لإ ؤ ت للدين وؤ ت للدؤت إا يل م ؤكقيتمل وع للإ ؤكصلديقني وؤكصللديقتت وع للإ
ؤكغربتء من ؤكرجتل وؤكنفتء بعدفن ؤك حيتت.
أمت بعد :فنبدأ بترقدم قب إجتب اق ؤألسة .
وأمت ؤكفجن فنح هت من جتنبني أي حن درج هت:
 -1من جانب الظاىر

 -2من جانب الباطن.
-
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وإذؤ أردنت ؤكنظر من جتن ؤكظت ر فال يب ؤهلل ع إ أدد من ؤكنتس دل ع لإ أعدؤ.س.نعنلم تفل
منا نع ؤحلري س من أنرب ؤكنعم .وؤإلنفلتن ي كلد دلرؤً ويعليا دلرؤً .ف لثالً حنلن نرهلم ؤك يل ب جل د
ﺇذؤ دبف ل للنت نره ل للم أ ي ل ل ؤحلري ل ل .
ؤكنه ل للتر وؤألن ل ل ع ب ج ل ل د تع ن ل للت وؤحلري ل ل ع ﺇذؤ فق ل للدنت ؤحلري ل ل يع ل ل
وبتال صتر تُرهم ؤحلري بدون ؤحلري .
وأمت ؤحلري ; فتن يف ؤإلسالم مبتدة نثرية منهت مبدأ ؤحلري .
وﺇذؤ أردنت أن نرهم معىن ؤحلري برهم صحيح فع ينت أن ن ر ؤكنظر إا ن تب ير نت ؤررد م ؤكشلي
مجللتل ؤكللدين جللت أون للس يقللتبالنّ أفنللدي ؤكللاي أكّرللم بتسللم ؤكقللتن ن ؤألستسللس ؤإلسللالمس سللن
 1192ؤرقتب سن  12.2جري.
و ت نللت أق ل ل مج ل ً ﺇعرتؤضللي ً; أن مجللتل ؤكللدين بللن رشلليد ل أو ؤررد ل م وأس ل تذي وشللي س و ير ل
أيضتً.
 مبدأ ؤحلري :ﺇن ؤإلنفتن ي كد درؤً ويعيا درؤً .وكم دري ؤكلووؤج ودريل ؤالختلتذ مفلكنتً ودريل ؤكل ع م ودريل ؤكع ل
ودري ؤكفرر.
ودل أتللإ ؤإلسللالم لريل ؤكركللر وؤالع قللتد .وسللتمح ؤإلسللالم ؤوللدؤل يف وجل د ؤهلل ووددؤني للم وأعطللإ
ؤأل ي ل ؤكعظي ل ك عق ل وؤكركللر ودل ّلر ع للإ ؤكبحللر ؤكع للسي وؤكقللرآن ؤككللر لتﻁب ؤكعق ل وؤكركللر
وأ ل ؤكع للم أنثللر مللن سل ني أيل ً و كللس ؤكقللرآن ؤككلر عللن ع ل م ؤكطبيعل مثل ؤكريويللتء وؤككي يللتء وع للم
ؤحليتة وع م ؤكنج م أنثر من سلبع عة أيل  .ي ل يفل ي ؤكلاين يع ل ن وؤكلاين ال يع ل ن سل رة ؤكوملر

ّ1
يؤحلك ضتك ؤرخمن دير وجدق أ اقّ يؤط ب ؤ ؤكع م وك بتكصنيّ
وهباق ؤك ستةل أن ؤإلسالم

صص زمتنتً وال مكتنتً كط

ؤكع م .ونتن أول طلتب ؤكقلرآن ؤككلر

ل ﺇقرررأ .وأعطللس مقللتم ؤإلس شللهتد ﺇا ؤكع للتء بعللد ؤرال.ك ل يف وج ل د ؤهلل ووددؤني للم .وال ي جللد يف

ؤإلسللالم مبللدأ مث ل ; التعفللة ب ل ﺇع قللد وؤقب ل وﺇال يقطللأ رأسللا; ب ل ت جللد يف ؤإلسللالم دري ل مث ل
يﺇسة وؤلر وؤفحص ومث ﺇع قد وؤقب ّ.
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وأما السبب:
ألن ديللن ؤإلسللالم نظللتم يثللق ع للإ نرفللم و ل نظللتم ؤهلل .ال نقللص وال عيل يف أصل كم وال يف فروعللمي
وال ي يل طللعقي ومال.للم ك ع للم وك عقل ؤكفل يم وك نطللق دتتملتً .ومفل ند ﺇا ع للم ؤهلل ؤكللاي ال طللع
وﺇا قدرتم ؤك التن هإ.
وهباؤ ؤالع بتر ي حدى ﺇا عق ؤكبشر وﺇا فكر ؤكبشر وينتدي ك عق ؤكف يم ويق ل :اؤ ؤريدؤن
ﺇلثل ل ؤ وؤدرسل ل ؤ ودققل ل ؤ وﺇن تقنع للت فتفع للت مل لرؤرؤً وكك للنكم سل ل تروننت أ ل لريؤً وسل ل عجب ن و وال
جتدون نقصس وعييب وس جدون عندي أدفن وأن مت تط ب نم ألين أنت ديلن ونظلتم مع لد ﺇا ع لم
ؤهلل ؤكاي ال طع وﺇا قدرتم ؤكغري ؤر نت ي .
اؤ قد رأي م مبدأ ؤحلري يف ؤإلسالم .قت ِرن ؤ مبدأ ؤحلري في ت بني ؤكنظم ؤكبشري وبني ؤإلسالم.
وأمت ؤألج ب عن اق ؤألسة :
السؤال  :1ما ىي المشاكل في حياتكم في السجن؟
الجررواب  :1طبعلتً أن ك حيللتة ؤكللدنيت ؤكل نعلليا فيهللت مشللتن نثللرية وع للإ نل دللتل أن ؤحليل ة ؤكللدنيت

أيتمل للم ؤك ل ل دتل للر منل للا والدتل للم د ل ل ؤر ل ل ت م ية ل ل
ل للس ل ل ؤرشل للتن وؤالم حل للتن.وأن زمل للتن ب ل ل أدم و ع
بتكصللع بتت .وككللن ؤرهللم ل تق ي ل للاق ؤرشللتن وؤكصللع بتت وأن ؤرهللم أيض لتً أن نُرحللص يف للاق
ؤالم حتنتت لقم .وأن ؤرشتن يف ؤكفجن ناؤ أو نلاؤ أنثلر ملن ؤرشلتن يف ؤ.لترج .وأن ؤرهلم أيضلتً
ل ﺇيرللتء وظير ل ؤكعب دي ل  .وﺇذؤ صللعب ؤكظللرو فيكثللر أجر للت .وال ي ح ل ع للإ للاق ؤرشللتن ﺇال
بتكصرب وبع ن ؤهلل وﺇال صع .
السؤال /2 :كيف تمر أيامكم؟
الجواب /2 :ﺇن برنتمج ؤرف م جت و وملأ ذكلا دتلر أيلتمس أوال بتكلانر وؤك ركلر وؤحل لد .فتكصل ؤت
ؤ .لليف يف ؤكيل م وأقلرأ ؤكقللرآن ؤككللر في للت بللني أوقللتت ؤكصل ة وأ للم وأيضللت أقلرأ ن للتب ترفللري للد
محللدي يللتزير بتك غ ل ؤكرتني ل وترفللري ؤوالكللني بتك غ ل ؤكعربي ل ون للتب ؤكرقللم ر قللإ ؤأللللر بتك غ ل ؤكعربي ل
وأصل ل ؤكرقللم مرقللتة ؤك صل ل ﺇا ع للم ؤألصل ل رللنال فل علرو وشللرح ؤكعقت.للد ك ر للتزؤين وؤرنطللق وؤكبالن ل
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وأص ل ل ؤحلللدير وأص ل ل ؤك رفللري وؤكصللر وؤكنح ل ون للتو ؤك للتري ؤإلسللالمس إلبللن شللتم وكرمضللتن
ؤكب طس يفقلم ؤكفلريةّ .وأقلرأ ؤألدتديلر ملن ن ل ؤكفل وأطتكعهلت وأقرأ لت ملرؤرؤً .وال أسل طيأ أن أفهلم
نيف دتر ؤأليتم.ﺇن أدفن صديق ؤإلنفتن س ن بم.
وككنم مأ ؤألسف; كي ق ي من ؤكطالب عندي ألدرسهم ف نصرب وكنن ظر د يعطينت م ربنت علو
وج ي متًمت!
ومأ اق ن هت أتع م ؤك غ ؤألرتني وؤكررنفي زيتدة ع إ ع س هباين ؤك غ ني.
ود أود أن أؤكف رسلتك ً .ونلعين د كل لاؤ ؤركلتن إا ؤردرسل وألجل لاؤ تفل إ ؤكفلجن بتسلم

مدرس ي سري  .ونعيا ت نت ديتة ؤردرس دتتمتً.

السؤال /3 :ﺇن اإلنسان ليخلو في السجن مع ربو أليس كذلك؟
الجواب /3 :نعم

لدت ؤكشلعر أول د ل يل يف
ؤإلنفتن مأ ربم في ت بني ؤودر ؤألربعل ن لت أنش ُ

أي فحللص ال يرحللص
ؤكفللجن .ف للن يعللرب للاؤ بل للاؤ دللتل يع للم بعيشل م .و للاؤ ؤالل ل ؤكرحللص ّ
لقللم ﺇال مللن ي للنريف للاؤ ؤول دللق ؤك للنريف .ف للثالً أن صللديقس يف ؤكقللدر يدفللن بللتالّ قللد عللتش يف
لاؤ ؤول وفللتز بنجللتح .وأنلت أع قللد كللاؤ أن ؤهلل يضللتعف أجللرق أضلعتفتً نثللريةً .فللتنظروؤ مللتذؤ يقل ل ؤهلل
تبترك وتعتا يف ؤكقرآن ؤككلر  :أم دفلب م أن تلد ؤ ؤونل ورلت يع لم ؤهلل ؤكلاين جت لدوؤ ملنكم ويع لم

ؤكصتبرين يآل ع رؤن .ّ124

فللنحن ﺇن شللتء ؤهلل ﺇذؤ صللربنت فنك ل ن مللن ؤكرللت.وين يف للاؤ ؤكرحللص بنجللتح .وأن نللت ودع ؤنللت للاؤ
.وؤكصرب يف ؤكفجن ن ع من ؤوهتد أيضتً.
السؤال /4 :ماذا شعرتم بذىابهم بكم باختطافهم إياكم مثل الظالم؟
الجواب /4 :أع ذ بتهلل من ن أن ؤع ؤكعج وؤكريتء نن جريةلتً يف ذؤك ؤألثنلتء و يبلق عنلدي أي

شسء من ؤ .ونن مفرت تً جلدؤً وع لإ نل دلتل ننل أقلرأ ؤكقلرآن ؤككر .و طلر ببلتيل قل ل ؤكنليب
ص إ ؤهلل ع يم وس م كصتدبم أو بكر رضإ ؤهلل عنم يف نلتر ثل ر يال حتلون ﺇن ؤهلل معنلتّ سل رة ؤك بل
2.
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سدى بعن يق ك ؤ آمنت وأن ؤهلل يرحصهم د ي بلني كلا ؤكلاين
وأن ؤهلل سبحتنم وتعتا ال يرتك ؤكنتس ً

صدق ؤ وؤككتذبني بعن ؤع من ؤالم حتنتت.
ونن ل قللد رأي ل يف منللتمس ُرؤي لتً قب ل شللهر وظهللر للاؤ ؤكرؤيللت مث ل مللت نللتن وقللد دكي ل للاؤ ؤكرؤيللت
ع يكم .يﺇن ير نت قد دكإ ع ينت رؤيتق يف درس ؤكعقيدة أن ؤكشرط ﺇع ق م ومث أط قل ؤ سلرؤدم بعلد
روجم من ؤكبي ّ.
السؤال /5 :كيف تصرف الناس ﺇياكم في السجن؟
الجررواب /5 :ؤكللاين يعرف ل ن فيف لّ ن ع ل ّلس ويفللعك ن عللن أد ل ؤيل ألنللم يللربز عنللدنت وصللف ؤإلمللتم
وؤكشللي و رتمل ن ﺇمتمللت ع للإ أين أبل ؤكع تمل وع ل ّلإ جبل وؤكللاين ال يعرف ننللت مللن قريل فينظللرون ﺇكينللت
نظر ؤكعدؤوة كبقت.هم حت تعثري ؤكصحتف ؤكك تكي طبعتً كعيك ن منهم من بنت وملن يبغضلنت .و لاؤ ملن
قدر لاؤ ؤكلدع ى ونلتن يف عهلد ؤكنليب ملن بلم وملن يبغضلم.وحنن م عل دين ع لإ لاؤ ونلدع ؤهلل ع لإ
أن يهديهم ألهنم يك ن ن أعدؤءً رت ال يع ن ومتذؤ يق ك ن :المرء عدو لما جهل .وكن يبغض ؤرب غ
ب يك ن صتبرؤً وسيف ر يف طريقم.

السؤال /6 :كيف وأين أمضيتم الليلة األولى؟
الجواب /6 :أمضي ؤك ي ؤألوا يف ؤكفجن ؤك أمكر فيهت ؤآلن يف نرف 1.9
طبعتً نتن ؤك ي ل ؤألوا صلعبتً ق ليالً .وقلد نلتن يلعا ع لإ ؤإلنفلتن مثل ؤ.يلتل وككل تعل دت ع يهلت
مبللرور ؤألزمن ل  .ومكث ل ثالث ل أشللهر يف نرف ل  1.9ومث ؤن ق ل يف ؤكغرف ل ؤك ل ت للس ن لرف حت ل رقللم
 .1.1وأن اق ؤكغرف كش ص وؤدد فقى .وي ع د ؤإلنفتن مبرور ؤكومتن.
ويف ؤكي م ؤألول أ اوين ﺇا  Karlsruheبتكطت.رة ؤكع دي وذ ب ؤ و ﺇا ؤركتن ؤكاي أمكر فيهلت
ؤآلن بتكطللت.رة ؤكع دي ل  .ود ل يف ن لرف للاق ي ل م ؤ .للييف  .400.2مف للتءً يف ؤكف للتع ؤكف للتبع
وؤكنصللف .و ل بللرو في للت بللني ؤوللدر ؤألربعل  .ويف للاق ؤك حظل نللتن مللت نللتن .وكللن يعللرب ؤكب ل  .ويف
صبتح ي م ؤو ع أت ؤ بتكقرآن ؤككر وسلكن ق ليب بتط ةنلتن وؤسلرتد دين لت أ لات ؤكقلرآن يف يلدي
وأق ل ككم ملرة ثتنيل ال تفلة ين علن لاق ؤك حظل  .وﺇمنلت يلدرك ويرهلم ملن يعليا لاؤ ؤول فقلى وكلن
يعرب بتكك تت.
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أمحد رو عو وج وكقد فه

يف اق ؤك حظ أن ؤكدوك ؤإلسالمي س جن ؤكدنيت.

السؤال /7 :خالل كم يوم تعودتم على السجن؟
الجواب /7 :تع دهتت الل أسب ع وؤدد و تص قد سله ع ّلس أملر ؤكنل م مبكلرؤً وؤالسل يقتا مبكلرؤً
ألن ؤرف م ينتم مبكرؤً ويف يقظ مبكرؤً .وألج اؤ يصع ع ّس.
السرؤال /8 :عنردكم ﺇعتقراد لقرد تحملرتم علرى حيرراة السرجن منرذ هرتة أشرهر باعتقرادكم القرروي
الذي ال يهتز ولكن ماذا يفعل الغير المسلم او الرجل الذي عنده ﺇيمان ضعيف؟
الجررواب /8 :نعللم وع للإ نل دللتل حنللن نللت ألجل ؤع قتدنللت ونر للر ضللاؤ وأن جبيننللت أبلليض ووجهللت
لر ؤك جلم وال ذلال وال ذجل وال ل

يعل كفلنت

مر ح ورأسلنت قت.م.ؤحل لد هلل وكلييف كنلت م قلف
ق وال ج ؤين وال زؤنني وال سرق .
ﺇذؤً متذؤ فع نت؟ فق نت أن ؤإلسالم دين ودوك أيضتً وؤإلسلالم عبلتدة وسيتسل أيضلتً .وق نلت ربنلت ؤهلل فقلى
و للاؤ كللييف وللرم و للاؤ شللر وعللوة كنللت ومر للر عظلليم .وكللن ترعبنللت ؤالضللطهتدؤت وال ؤكفللج ن .و للم
منهوم ن وحنن من صرون بﺈذن ؤهلل وﺇن ننت يف ؤكفجن .وﺇذؤ مرت س أشهر ؤألوا قد تفه ؤألمل ر.
وؤره للم ل ؤك ح ل ع للإ س ل أش للهر و للاؤ ﺇمض للتء س ل أش للهر بع ل ن ؤهلل أوالً وبق ل ة ؤإلمي للتن وؤكص للرب
وؤكصللالة وؤكصل م وؤكللدعتء .وأن ؤكغللري ؤرفل م أو ؤكللاي كللييف عنللدق ﺇال ﺇميللتن ضللعيف فهللم ي للعر ن جللدؤً.
فطبعتً أن أم ر م صع  .وربنت يهديهم.
السؤال /9 :كيف األكالت؟ ىل تستطيعون أن تأكلها؟
الجواب /9 :طبعتً أن م ض ع ؤألن مش ش جدأً .وككلن تلعا عنلدنت ؤك جبلتت ؤ.ضلروي وين بهل ن

ضاؤ ع إ قدر ؤإلمكتن.
ف تذؤ نرع ؟ فنحن ندير ؤر قف تقريبتً .و اؤ ن ع من ؤالم حتن .وكن ع د ق يالً ع لإ ؤول ع .فلعمر
ؤرف م سه يف ن مكتن .وي ع د مث ؤكص م يف ن سن .
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وحنن تع دنت كاؤ .وككن ﺇن أدضر بعض ؤألشيتء ملن ؤكبيل ال يفل ء .و تصل ؤن كشلديد ؤك هلف
ؤرتء ؤكعتدى .يؤرانرة :ﺇن ﺇتيتن ؤكطعتم من ؤكبي ممن ع ع إ دف ق ؤنني ؤكفجنّ.
السؤال /11 :ىل تغيرتم بعد الدخول في السجن؟
أي تغري وأى ندؤم قى .ب جترأنت وشحانت وأع ذ بتهلل من ؤكريتء.
الجواب /11 :يكن عندي ّ
السؤال /11 :ماذا يلزم للرجل أن يفعل في السجن؟
الجررواب /11 :فع يللم ؤكصللرب وؤك ن ل ع للإ ؤهلل .وع يللم أن ي ل ع م ؤكع للم وأن يللانر ؤهلل ذن لرؤً نث لريؤً وأن

يدع ؤهلل أيضتً.

السؤال /12 :ىل يمكن لكم االرتباط مع المحبوهين األخرى؟
الج ررواب /12 :كللييف بكثللري ألين أبقللإ وديللدؤً وكك ل أ للرج ؤ.للترج وأرى مللن ؤكنتفللاة فقللى ؤكللاين

رجل ل ن ؤ .للترج ون للعين ودعل ل وش للعين ورن للم للاق ن ه للت كفل ل ودي للدؤً و ل ل ب للرو وأعب للد رو م للأ
ؤرال.ك .
السؤال /13 :كيف تصرف حرهة السجن معكم؟
يل يف أول يةللس ﺇر تبي لتً و ط لريؤً جللدؤً .ونللتن ؤ للتن ن
الجررواب /13 :طبع لتً فهللم نللتن ؤ ينظللرون ﺇ ّ
لك للم مف للبق وه ه للم وكك للنهم في للت بع للدق ق للد فه ن للت وعرف ن للت بع للد ؤكنظ للر ﺇا أق ؤكن للت وأد ؤكن للت .ﺇن
للدمتهتم طيب ل ج للدؤً م للن ؤر للدير ﺇا ؤك لر.ييف وم للن ؤر ظ للف ﺇا د للترس ؤكف للجن وؤهلل يه للديهم ن ه للم.
و تص ً أهنم يف ؤك ظير مبتشلرًة صلبتدتً يف ؤكفلتع ؤ.تمفل وؤكنصلف و لدم ننت وي قظ ننلت .و لاؤ مثل
ملت قللتل ؤكشلتعر ؤكفلليد لد عللتنف يجت كل يف أرتنيلت فرأيل أن أملر م قل ي مثل ديننللتّ .وق ل يف
نرفس :ﺇهنم يع ن ع ؤر ظرني يف ؤكدوك ؤإلسالمي ينتم ن مبكرؤً ويا ب ن ﺇا ؤكع مبكلرؤً .وؤهلل
يعطللس يف ؤكللدنيت رللن يع ل وال يرللرل فيهللت ؤرف ل م ونللري ؤرف ل م ألن صللر ؤكرمح ل جتري ل ك ف ل م ونللري
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ظرني و لاؤ
ظرني دؤ .تً منا يةس د ؤآلن .وﺇذؤ رج ؤ.ترج فيحرظ أيضتً مل ْ
ؤرف م فعندي م ْ
من فض ؤهلل.
السؤال /14 :ىل كنتم تعلمون أن في نهاية ىذا الطريق هجناً وشهاد ًة؟
الجواب /14 :ن ت قتل ؤ .ير ؤررد م :أن شلك
يف يةا مأ أ ا كويلترا :يلت ؤبل ! ال ل

لاؤ ؤألملر كلاؤ وقلدرق كلاؤ ون لت ق ل كك لت

وال ي ج لإ ﺇال ملت ل ؤكقلدر ورو يرحلص أبلتنم وﺇن

شللتء ؤهلل سللعف ز بنجللتح يف للاؤ ؤكرحللص .وعنللدنت ضللرب مث ل يقللتل :ﺇذا دخررل الغرردير ﺇلررى البيرردرة
يتحمررل ر
المررذراةع طبع راً .ويف ؤكفللري يف طريللق ؤهلل كيك ل ن ؤكفللجن أو ؤكشللهتدة و للاق مللن سللن ؤهلل ومللن
ق ؤنني ؤهلل ؤك ال ت غري وؤكك جيري يف دؤ

ﺇطتر نظتم ع م ؤهلل.

السؤال /15 :ىرل نسرتطيع أن نقرول ﺇن السرجون ىري محرل تربيرة وتردريب المسرلمين وخا رة
لرجال الدعوى؟
الج ررواب /15 :ﺇن ؤكف للج ن للس ل ل تربيل ل وت للدري ؤرفل ل ني ورج للتل ؤك للدع ى و ل ل ؤك ش للجيأ
وؤك جرؤ.
السررؤال /16 :انررو يقررال للسررجون أنهررا مرردارس وأمكنررة الترردريب والتربيررة .مررا رأيكررم؟ ىررل يلررزم

لكل المسلمين أن يدرهوا في ىذه المدرهة التربية على حسب رأيكم؟

الجررواب /16 :نعللم أن ؤكفللج ن يف مفل ى ؤردرسل ومكللتن ؤكرتبيل  .طبعللت رللتذؤ كل ؤ للاق ؤألمللتنن
بتسم ؤردرس ؤكي سري  .وال ينتل ن ؤكنتس اق ؤردرس ؤكي سري  .وكن تفج يف اق ؤردرسل مه لت
تط ل  .وؤهلل يعطيللم رللن يريللدق .وفيهللت ِدكللم .وؤرهللم أن تف ل دم للاق ؤألمللتنن مدرس ل ي سللري  :ﺇذؤً
ط ىب كا وضاؤ ؤركتن جتن معن ي رن يدرك ويرهم وؤن ؤكاي ال يرهم ي غ فيهت ودتر أيتمم ضت.ع .
وي وم أن تقيم ؤكدقت.ق وؤكث ؤين ك جم ؤهلل .وﺇن مرت أيتما بتكا تب وؤإليتب بتكفلبح ف لم يبلق عنلدك
ﺇال ؤك ع .
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السؤال /17 :ىل حدث أي شيء يُ رس ّركم؟
الجررواب /17 :دللدث مللت دللدث ك ل نن ل م تع ل ن :نن ل مش ل تقتً ﺇا جريللدة أم ل

للد منللا أشللهر

وأصللدر ق لرؤر يف ي ل م مللت يف مدين ل  Karlsruheوأتللتين دللترس ؤكفللجن ي ل م ؤو ع ل بعدللد عشللر
يل .وض هت يف صدري دني أ اهتت يف يدي .وك ننل م تع ل ن
جريدة أم د بت ع وسّ هت ﺇ ّ
لدت وك للد ت ومث ض ل هت يف ص للدر ت د للني وجدت للم.
د للتيل للاؤ .ون للعين فرد ل أنث للر م للن ؤألم ؤكل ل فق ل ْ
ومش ل ُ رؤ.ح هللت ط ل ؤل ؤأليللتم ﺇن جللتز ؤك عبللري وؤك شللبيم .وألج ل للاؤ فللتع ؤ قللدر جريللدة أم ل للد
وقللدر ت وؤقرءو للت وأعق ِرءو للت وؤشللرتن ؤ هبللت وؤلثل ؤ عللن ؤرشللرتنني هبت.ون للت قللتل ير نللت ؤرردل م :كللن جتللدوؤ
مث ل للاق ؤوريللدة يف ن تب ل دقللت.ق ؤإلسللالم ودقللت.ق ؤكقللرآن ن للت نتن ل ي وكللن أنفللإ للاق ؤك حظ ل ي
ونتن اق عيدؤً يل.
السؤال /18 :ىل حدث أي شي أحزنكم حزنا شديداً في السجن؟
الجواب /18 :نعمي و اؤ

ؤب عتدي عن مجتع وؤب عتدي أيضتً عن درس ؤك رفري يل م ؤو عل يف

مفجد أوك ي وككن مه لت تبتعلدنت جفل تً وحنلن معلتً ق بلتًي وق ليب معكلم دؤ .لتًي وأدعل ككلم كليالً وهنلترؤً
وأق ل ككم من ص يم ؤكق أنت أدبكم نل مجلتع هلل .وﺇن شلتء ؤهلل سلن قس ي متًمت.ملتذؤ يقلتل :كلن
يص ؤوب ﺇا ؤوب وككن يص ؤإلنفتن ﺇا ؤإلنفتن .وأيضلتً ؤب علتدي علن برنلتمج صل ت ؤحللق وأين
كشديد ؤك هف ﺇكيم.وؤع ؤ أيضلتً قي لم وسلتعدوؤ صل ت ؤحللق  Hakk-TVوملأ ؤألسلف يعطل ين
أسط ؤنتت ؤكقرآن وأشرط ؤكقلرآن ودل يعطل ين ؤألشلرط ؤرط بل كل ع م ؤك غل ؤألرتنيل وككلن أشلرط
ؤألنني مف ح نتي ؤكف تح.
السؤال /19 :ﺇذا ضجرتم جداً فماذا تفعلون إلذىاب ضجركم وحزنكم؟
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ؤو ل ؤب /11 :طبع لتً أن يف ؤكفللج ن ُنعرب لتً ع للس أننللت بشللر .وككللن ؤكقللرآن ؤككللر يبللني نيري ل ﺇذ للتب

ؤك ُكعرب وؤض م ويقل ل :الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اهلل أال بذكر اهلل تطمئن القلوب {هرورة
الرعد }28

وبنللتءً ع للإ للاؤ نفللعإ إلذ للتب ُنعربنللت بتكانر.ؤحل للد هلل قللد ظهللرت مع نللتت رو ع لو وج ل و تص ل
تف ي جدؤً .وال أس طيأ أن أعرب أنثلر ملن لاؤ .ورأيل ؤرع نلتت ؤرعن يل ملن ير نلت ؤرردل م نثلريؤً.
وؤكك من فض ؤهلل وكطرم ومن مع نتت ؤهلل عو وج  .وؤحل د هلل رب ؤكعترني.
السؤال /21 :كيف تمضون أزمنكم األخرى؟
الجواب /21 :أمضس ؤألزمن ؤأل رى بتألن وؤكشرب وؤالسرتؤد يع بلتكن م وبترشلس وؤك لنريف يف
ؤ.ترج يف ؤحلديق ن ي م ستع ً .و فن يل جدؤً أن أحترك .وال أس طيأ أن أفهم نيف أمضس ؤأليتم.
وؤآلن قصرت ؤأليتم وع إ ن دلتل ﺇﺫؤ أويف للق نلتن ؤكيل م ؤككتمل ك فل م عبلتد ًة .وتكل ن زيلترا
يف ؤكشهر مرتني ستع وؤددة .وأتررج ؤأل بتر ؤكي مي وأط أ ع إ ؤكصحتف .
السؤال /21 :ما ىي الرهالة التي يوجهها السجن؟
الجررواب /21 :ﺇن ؤكرسللتك ؤك ل ي جههللت ؤكفللجن للس أن ؤكصللرب وؤك ن ل وؤإلميللتن ؤكق ل ي وؤكشللجتع
وؤكرتبي س جفر ي ص ﺇا ؤكنصر .و تمتً وجم ؤهلل وؤكد ل يف ؤون من أقصر ؤكطرل.
وننل أع للم أن ؤكصللرب ل ؤول ر وككل تع للم وأنثللرق يف ؤردرسل ؤكي سللري وككللن ؤكصللرب ل تللرس
نبري وككن اؤ رن عندق ع م.وكيُلعويِد ؤهلل صربنت أضعتفتً نثريًة وكيويد مقتوم .
السررؤال /22 :ﺇذا هررمع بشررنا السررجن يخرراف ويررذىل .ىررل السررجن مكرران الخرروف والررذىول
حقيقة؟
الجررواب /22 :طبعللت ننللت عللت ع للإ دفل ن ننللت بشلرؤً وككنللت ﺇذؤ د نللت فرأينللت أهنللت كيفل مكللتن

ؤ .وؤكا ل قى .ون ت قتل دفن بتال يمن يال يعر ّ
قرأت لروج دفلن بلتال ملن ؤكفلجن يف جريلدة أمل لد أ نةلم وأقل ل كلم زؤل ؤكشلر وبلترك ؤهلل نلووك
ومأ ذكا أس م أوالدق.
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السررؤال /23 :يررا خليفترري المحترررم ﺇن جرررمكم الوحيررد والسرربب الريئسرري فرري مكررثكم فرري
السرجن ىرو كرونكم مسررلماً ودفراعكم عرن حقراالق اإلهرالم فري رياهرة دولررة الخالفرة .يعنري أنكررم
تعيشون حياة األهر لدعوى اإلهالم .فما رأيكم؟

صلِّلرح يف ؤكرسللتك ؤكل أرسل مللن ب ديل ن ك نيللت
الجررواب /23 :نعللمي للاؤ ل جرمنللت ؤك ديللدي ن للت ُ
يﺇن ن نكم م قبتً ب ق ؤ .ير فقى عولرم .وﺇن يكلن عنلدنم أي جلرم أ لر فهلاؤ نلت ً جرملتًّ مث
تغرم نت مف رؤً إلنالل ف نت .يع قد بدأ حتديد دري ونري ذكا.
ون ت ق نت ستبقتً :ع ينت أن نع رب ؤوتن ؤكبتط ي يعل ع ينلت أن نقلدر لاق ؤرفلعك ملن جهل ؤرعن يل ي
وأن نفل س أنرفللنت وؤرفل ني مثل مللت ذنللر يف ؤآليل ؤككرميل  :يع ل ن ظللت رؤً مللن ؤحليللتة ؤكللدنيت و للم عللن
ؤآل رة م نتف ن يس رة ؤكرومّ1 :
وحن للن ن ح ل ل ع للإ ن ل ل للاق ؤكص للع بتت  .للتطر ؤك للدين وك ج للم ؤهلل وﺇن ش للتء ؤهلل سل للن جتوز للاق
ؤكصع بتت بع ن م النت .فتن مأ ؤكصع د نووالً وﺇن مأ ؤكعفر يفرؤً وﺇن مأ ؤكصع ب رؤد ً.
وكيع م ؤك يل وؤكعدو اؤ:
نحن بﺈذن اهلل هنستمر أن نبين حقاالق اإلهالم وحقاالق القررآن ولرو كنرا فري الرداخل والخرارج.

وىذا ىرو موجرب ﺇيماننرا وأمرر ديننرا وىرذا مرن حقنرا الطبيعري ولرن يسرتطيع أحرد أن يمنعونرا مرن
حقنا.
وﺇن لإلهالم دولة ألبتة وىذا فرض .واعتقاد المسلمين بها ألزم.
ون مت ن بنلتق دقيقل ودلق ونرليف ؤالسلم وﺇن نلتن نلابنت و طعنلت فهلاؤ ل ميلدؤن ؤك حلدي .وأدعل
ن ؤكعت ﺇا ؤو ف ؤرر د ف ي رض ؤ .ؤكقرآن يف يدي وؤكنيب أمتمس.
رالء األنبيرراء اررم الصررالحون اررم األمثررل
ويللانر دللدير يف ترفللري ؤبللن نثللري كللاؤ :أشررد النرراس بر ً
علررى

فاألمثررلي وأذنللرنم دللديثتً أ لريؤً :يررأتي علررى النرراس زمرران الصررابر فرريهم علررى دينررو كالقرراب
الجمر وفي روايرة أخررى المتمسرك يومئرذ بدينرو كالقراب علرى الجمرر {النسراالي  4379ﺇبرن
ماجو }973
وؤكفالم ع إ من ؤتبأ ؤضدى.
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